
ejznámûj‰í rakouskou
v˘stavou je mezinárodní
v˘stava v Tullnu, pofiá-

daná v halách v˘stavi‰tû na
pfielomu záfií a fiíjna. Její v˘ji-
meãnost spoãívá v zadávání
prestiÏního titulu Bundessie-
ger (Spolkov˘ vítûz), kter˘ se
dá získat jednou do roka pou-
ze tady. Po vzoru jin˘ch zemí
zaãali rakou‰tí pofiadatelé
v posledních pûti letech vy-
m˘‰let rÛzné atrakce pro vy-
stavovatele. Patfií k nim napfií-
klad dohoda s maìarsk˘mi
kolegy na spoleãném termínu
dvou ãervencov˘ch meziná-
rodních v˘stav za jedin˘ ví-
kend, pfii nichÏ jsou skupiny
FCI rozdûleny tak, aby vysta-
vovatelé mohli nav‰tívit obû
zemû s minimálními náklady
a námahou. Maìarské mûsto
Szombathely a rakousk˘ Obe-
rwart jsou od sebe, jak se fiíká:
„Coby kamenem dohodil
a zbytek dobûhl.“ DrÏitelé

CACIBÛ z tûchto v˘stav mo-
hou získat titul Maìarsko-
rakousk˘ vítûz. Nejvy‰‰í soutû-
Ïí je Best of Day, aby vítûzové
nemuseli pfiejíÏdût zpût tam,
kde první den vyhráli. Za-
jímav˘ nápad mûli také pofia-
datelé mezinárodních v˘stav
v Grazu (bfiezen) a v Inns-
brucku (srpen). Psi a feny
s ocenûním CACA, coÏ je
rakouská obdoba na‰eho ãe-
katelství národního ‰ampio-
nátu CAC, z obou jmenova-
n˘ch v˘stav ve stejném roce,
dostávají pohár a k nûmu
diplom s ãestn˘m titulem
Rakousk˘ double ‰ampion.
Letos bude ale Innsbruck
novû hostit dvû v˘stavy za
jeden víkend. První den v˘sta-
vu národní, druh˘ den mezi-
národní. Titul Double ‰ampio-
na se asi stane minulostí, ale
zÛstane cennou historickou
trofejí. Atraktivnûj‰í bude
i první prosincov˘ víkend ve

Welsu nedaleko Lince a to
díky novince v podobû dvou
samostatn˘ch mezinárodních
v˘stav na stejném místû. Kdo
by navzdory moÏné zimní snû-
hové vánici odolal, Ïe? 
V Rakousku se v‰echny mezi-
národní a národní v˘stavy
konají ve v˘stavních halách
a mají stabilní rozdûlení sku-
pin FCI. V nedûli jsou posuzo-
vány skupiny I., II. a IX.,
v sobotu v‰echny zbylé. PrÛ-
mûrn˘ poãet pfiihla‰ovan˘ch
psÛ se pohybuje mezi dvûma
aÏ tfiemi tisíci. Rozpis termínÛ
v˘stav, propozice a seznamy
delegovan˘ch rozhodãích naj-
dete aktuálnû na interneto-
v˘ch stránkách Rakouského
kynologického svazu ÖKV na
adrese: http://www.oekv.at Ur-
ãitû se vám zalíbí on-line pfii-
hla‰ování na v‰echny v˘stavy.
Pokud psa jednou pfies poãí-

taã zaevidujete, nemusíte uÏ
údaje nikdy vypisovat znovu,
neboÈ zÛstávají v databázi
a kdykoliv se k nim pomocí
svého hesla dostanete. Ke kaÏ-
dé v˘stavû mÛÏete prÛbûÏnû
sledovat statistiku poãtÛ pfii-
hla‰ovan˘ch psÛ, t˘den pfied
v˘stavou jsou zvefiejnûny roz-
pisy kruhÛ a plemen a po
v˘stavû aktuální v˘sledky a fo-
tografie vítûzÛ. Od leto‰ního
roku je moÏné platit v˘stavy
pfiímo na místû za poplatek
zv˘‰en˘ o 10 euro oproti ãást-
ce z prvního data uzávûrky,
která je vÏdy pfiesnû dva mûsí-
ce pfied termínem v˘stavy.
Zajímavostí je i to, Ïe pofiada-
telé z Innsbrucku sami posíla-
jí poãítaãem kompletnû vypl-
nûné pfiihlá‰ky, pokud jste se
právû jejich v˘stavy v pfiede-
‰lém roce zúãastnili. V˘stavní
katalogy mají jednotn˘ vzhled
i úpravu, kruhy jsou vybaveny
v˘sledkov˘mi tabulemi, per-
sonál je stabilní, zku‰en˘
a sloÏen˘ z ãinovníkÛ chova-
telsk˘ch klubÛ. Za tituly Ju-
gendbester, coÏ je totéÏ jako
ná‰ CAJC, a za CACIB dostá-
vají majitelé psÛ nejen kartiã-
ky a stuÏky, ale i pûkné pohá-
ry, které se na v‰ech v˘stavách
vydávají aÏ v 15 hodin. Na
vítûze jednotliv˘ch plemen
ãekají pfii nástupu do soutûÏe
v Best in Group kokardy. 
MÛÏete se pokou‰et o ‰ampio-
nát mlad˘ch, dospûl˘ch ãi ve-
teránÛ (tfiída veteránÛ je pfií-
stupná od 7 let vûku). Za
vystavení diplomu ‰ampiona
se neplatí. Je ‰koda, Ïe rakous-
k˘ kynologick˘ svaz zatím
nezavedl tfiídu pro ‰tûÀata od
tfií do ‰esti mûsícÛ. Zato doro-
stenci mají samostatnou finá-
lovou soutûÏ a ve finále mla-
d˘ch soutûÏí psi a feny
oddûlenû. V̆ stavy není moÏné
se psem opustit dfiíve neÏ po
tfietí hodinû odpolední. Jako
bonbonek za píli se lze zapojit
do soutûÏe o Rakouského
v˘stavního vítûze na základû
souãtu bodÛ za ocenûní na
rakousk˘ch v˘stavách v da-
ném roce. AÈ se vám v krásné
alpské zemi dafií!

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Na evropské
v˘stavû FCI
v Tullnu
posuzovala BIG
paní Libu‰e
Ubrová

Karl P. Reisinger je fiadu let vice-
prezidentem FCI, ‰éfredaktorem
Vûstníku FCI a znám˘m
mezinárodním rozhodãím

Zemû na‰ich jiÏních sousedÛ patfií
k zakládajícím ãlenÛm Mezinárodní
kynologické organizace FCI a v roce 2009
oslaví sté v˘roãí svého zaloÏení. JiÏ tfiikrát 
se zde konala svûtová v˘stava FCI, dvakrát
evropská a uÏ v roce 2012 sem na nûkterou
z tûchto akcí budeme moci pfiijet znovu.

Nejlep‰í rakouská juniorhand-
lerka Sandra Burgerová opa-
kovanû vyhrála s labutûnkou
z âech a kvalifikovala se na
Crufts 2007
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